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Виходить з 5 грудня 1939 р.

Ц

Ця горда назва
комітет
Сімдесят дев’ять поміч
ників — багато це чи ма
ло? Багато, якщо кожен з
них робить своє діло з ба
жанням. небайдуже. І, ма^Ру'ть, мало, коли навпаки.
Саме стільки помічників
має
Добровеличківський
райком ЛКСМУ: 55 членів
райкому
комсомолу,
15
кандидатів. 9
членів ре.
візійної комісії... Велика
сила!
Здавалося б, будьяке діло їй до снаги. Пер
ший секретар
райкому
комсомолу Володимир Нопосад гортає списки. Оцей
їде вчитися, кілька жінон
у декретній відпустці, той
перейшов на іншу роботу,
той хворий.
ще хтось у
полі — не
відривати ж
людину від роботи. Вихо
дить. янщо
виникне на.
гальна потреба щось ор
ганізувати,
провести
—
звернутися, по суті, немає
до кого?
Як це — немає до кого?
А Валентина Лук’янець? А
Рівний? А Петро
Василь
Справді,
ці
Дуи’янець?
люди
віддають
чимало
громадській
часу і сил
роботі. Валентина — бух
галтер районного спожив
чого товариства, член ре
візійної комісії, останнім
часом провела фінансові
рєзізії у комсомольських
організаціях школи-інтернат,у,
кінофікації, відділу
культури. Крім того, дів
чина — заступник комсор
га у своїй устанозі, в ра
зі необхідності
завжди
відгукнеться на прохання
райкому,
організує
моледь.
Нелегко
перерахувати
всі рейди районного штабу
«Комсомольського
прожектора» і
райкому
комсомолу, в яких брали
участь кореспондент міс-
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КОМСОМОЛУ:
СТИЛЬ РОБОТИ

дової дисципліни чи лю
дина байдужа до виробни
чих 1 громадських інтере
сів свого колективу? Про
кожного із сімдесяти дев’я
ти можна
розповісти ба.
Але, на
цевоі
районної
газети гато хорошого.
жаль, на рахунку райко«Сільське
життя» Василь мівців немає жодної спіль
Рівний та працівник рай ної — цікавої і значимої
— справи. їх
робота об.
відділу внутрішніх справ
межусться
епізодичнимиПетро Лук’янець. Василь дорученнями. Та й навіть
із захопленням
розпові такої «честі» удостоюють
дав, як відгукуються люди ся не всі, а ті хто ближче
до райцентру. Ясно, що так
на його гострі
виступи. зручніше.
Петра ж більше хвилюва
Крім того, згадаймо ще
ла тема виховання важких й про авторитет комсомо
підлітків — його підшеф лу. Часто люди й не зна
ний, учень СПТУ-37, (з ють, що в їхньому колек
етичних міркувань прізви тиві працює член райко
ща
не
називатиме му Ленінської Спілки мо
мо), ставить перед своїм лоді. А
якщо й знають,
наставником проблему за то здебільшого з повідом
проблемою.
лення на якомусь стенді
І все? Чому ж: недавно чи з підпису під портре
проходило бюро райкому том, що на Дошці поша
комсомолу з шкільних пи ни. І дуже рідко — його
тань. Готували його члени конкретних справ.
райкому — піонервожаті,
Ясно, що організувати _й
молоді вчителі. Це була й координувати роботу май
же восьмидесяти
чоловік
допомога, і користь для нелегко. Давайте обирати
них же — можна порівня- їх менше, значно менше,
ти, знайти цікавий досвід, але щоб це були справжні
помічники
райкому. Такс
випадки, коли
Є окремі
почесне і нелегке доручен
членів райкому залучали ня повинне бути у комсо
до проведення звітно-ви мольця чи не єдиним. БО
часто буває так: секретар
борних зборів у групах.
комсомольської
організа
Під час жнив член рай ції, член якогось клубу,
кому
Марина
Лисенко агітатор.
відповідає
за
(колгосп імені Кірова) бу щось, а внінці, як доповнен.
ла агітатором. А Валенти
на Ниструль (колгосп «Пер нл, — член райкому ком
сомолу. Отож І вистачає в
ше травня»), Степан Карась людини
часу тільки на
(колгосп імені Капікіна) —
відвідування пленумів, чо
політінформаторами. Чле.
му членами райкому так
ни
райкому, за словами
часто обирають за вироб
Володимира Новосада, жни ничими показниками,
не
вуючи, працювали «...від беручи до уваги те. чи є
начальника
збирально- у товариша організаторсь
транспортного
загону до кі здібності, як він взагалі
Рядового
механізатора», ставиться до факту свого
одій колгоспу «Дружба» обрання.
Віктор Стовба, теж обра
От
і
перетворюється
ний до комсомольського
органу, за ударну працю комітет іУ таку собі розна цьогорічних жнивах на гал ужену сітку членів райгороджений знаком
ЦК
впнем «Золотий колос», кому, з яких тільки одиТаких
прикладів можнаі
ниці працюють по-справ
навести
чимало. І це зажньому.
кономірно. Бо хіба ж мо.
С. ОРЕЛ.
же бути членом райкому
комсомолу порушнин труемт Добровеличківка.

Ціна 2 неп.

СУБОТНЖ
Деадцять
дві тисячі
жителів Кіровсьного ра
йону обласного центру
взяли участь у суботнину по благоустрою Кіровограда,
присвяченого
підготовці до гідної зуст
річі 70-річчя
Великого
Жовтня. Серед них близь
ко десяти
тисяч учнів
шкіл, технікумів. СГІГУ.
студентів вузів.
Найактивнішими учас
никами суботнина стали
робітничі
колективи за
воду
радіовиробів, ВО
«Друкмаш»,
АТП-12527.
курсанти КВЛУЦА, учні
СПТУ-2. технікуму механізації сільського госпо
дарства, СШ № 19
Під чає суботнина на
ведено
належний поря
док у парках,
скверах,
вулицях міста, на тєри.
торіях підприємств та ор
ганізацій обласного цент-

перше, нашій молоді є де
АЙЖЕ чотири роки очолює комсомольську орга
нізацію колгоспу імені XXV з’їзду КПРС Онуфріпрацювати — тракторні
ївського району Володимир ЗАЙВИЙ. Організацію бригади, автогараж, кон
визнано в останні роки кращою в районі, занесено
сервний завод (переважна
на районну Дошку пошани. Про те, як сьогодні жи
більшість овочів району
вуть комсомольці Куцєволівки, бесідують наш корес
впрошується в
нашому
пондент і В. Зайвий.
колгоспі), птахофабрика,
чудовий сад. Віднедавна
колгосп розвів ще н став
КОР.: Чотири роки —
обліку- ніколи не стояло
кове
господарство. По
це вже досвід. З ним лег
менше ста комсомольців.
друге,
молодим пропонуше працювати?
Хлопців то я всіх знаю,
чнеленні стимули,
ються
бо виріс у цьому селі. Але
В. ЗАЙВИЙ: Не дуже
щоб
вони
не йшли З Куцетепер мало було знати —
люблю
одноманітності.
полівки...
мав стати для них орга
Досвід — добре, але хо
нізатором, ватажком.
четься пізнавати, пізпаваі ’
— Одне слово — треба
ти... Досі в моєму житі і
було завойовувати автори
мінялись і місце прожитет. Настільки мені ві
ваппя, і робота...
домо — авторитет ти ма
— Конкретніше.
єш. Але, певно, не скажеш,
— Після школи вчився
як у тій пісні співається:
Дніпропетровському
сільськогосподарському іп- • «Порядок в танкових вій
ськах!»
статуті за направленням
нашого
колгоспу. Потім
— До такого слід праг
— Але одними стимула
повернувся в Куцсволівнути, про це не треба за
ми хіба втримати?
ку, два місяці попрацю
бувати ніколи. Та в нас
— Якщо це робиться фор
вав бухгалтером, далі слу
такі голова колгоспу і сек
мально, звично — може
жив у Радянській Армії, в
ретар парторганізації, що
іі пі... Але коли тобі уро
танкових військах. А як
не дадуть забути. Скажу
чисто вручають під час
відслужив — запропону 
відверто: і раніше комсо
обжинків, на яких ти себе
вали в колгоспі
посаду
мольці не скаржились, на
показав справжнім хлібо
заступника голови по ро
че їх правління
обділяє
робом,
книжку колгосп
боті з молоддю.
увагою, а після
комсо
ника, коли святково про
— Коли було
мольських з'їздів
вона
важче
воджають служити в ар
очолювати
стала ще пильнішою, ще
організацію:
мію...
Пам’ятаю, як я
сьогодні чи тоді?
предметнішою. '
сам беріг
рідну грудку
— Якщо працюєш по— Що значить — не
землі вручену куцеволівсправжньому, то це зав
скаржились?
ЦЯМ1І... І коли все це ро
жди нелегко.
— Правління колгоспу
биться не байдуже, од ду
— І все ж?
турбувалось про майбут
ші, го після служби швид
— Тоді було по-своєму
нє нашого села. Закріп
ше всього приїдеш додо
складно.
Організація у
лення молоді па селі —
му.
нас чималенька: протя
для нас не просто фраза,
— Ось у деяких кол
гом кількох п’ятирічок на
це постійна
робота. Погоспах будиночки зводять
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ДЕНЬ СВОБОДИ
День свободи Болгарії...
Я на зорі
Вийду з дому іі гукну
в дальні далі з любов’ю:
—Добрий день, добрий час
вам,
мої другарі,
Найтепліші вітання
з країв Подніпров’я!
День свободи Болгарії...
В згадці моїй
Пролітають димами
затьмарені роки.
Ми з болгарами разом
ходили на бій
1 громили нещадно
фашистів жорстоких.

День свободи Болгарії...

Вірні брати!
Так записано
в книгу життя, що віками
Довелося плече у плече
нам іти
І права здобувати
своїми руками.
День свободи Болгарії...
Зорі вгорі
Провіщають нам дружбу,
стовічну. багату.
Добрий день, добрий час,
дорогі другарі.
Вам од серця бажаєм
щасливого свята!
Кость ДМИТРУН.

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДРУГАРІ! Сьогодні до Кірово
града для участі в черговому, сімнадцятому засідан
ні міжнародного клубу молодих механізаторів «Кіро
воград — Толбухін» прибуває делегація Толбухінеьііого округу Народної Республіки Болгарії.
Добірку матеріалів,
присвячених національному
святу НРБ — Дню свободи і засіданню клубу моло
дих механізаторів читайте на 2-й стор.

Наш кор.
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ти на нову форму господарювання — повний госпрозрахунок.^ & СТриГУНА.

для молодих сімей, а нема кому в них селитись...
— То вже наслідок. На.
останніх партійному з'їзді,
Пленумі ЦК партії, ком
сомольських форумах від
крито
наголошувалось:
треба дати людям прояви
ти себе в праці. Заробив
— отримуй. І в нашому
господарстві е сьогодні
вільний гарний будиночок.
Але будь-кому його не да
дуть.
Працьовитим
—

БЛАГО ТРЕБА
ЗАРОБИТИ
будь ласка. Всяке блаю
треба заслужити, зароби
ти. М. С. Горбачов на XX
з'їзді комсомолу так ска
зав: «Не всім, наприклад,
сподобалися
підвищені
вимоги, сувора відловідальність
за
доручену
справу. Коли твердо ска
зали: кожен повинен одер
жувати благо за зроблену
роботу — ие викликало де
в кого невдоволення». Так,
благо треба заробити. Не
давно вселились в нові
славні
хати, побудовані
колгоспом
(зі скидкою
вартості
будинку від ЗО
до 50 процентів) молоді
сім’ї Єрухів, Харків. Мо
лода родина Гондюків са-

поставив
з&вмння
ай

ма будує хату — колгосп
допомагає
матеріалами.
Це — наші механізатори,
водії, доярки.
— А спеціалісти серед
ньої ланки?
— Господарство ними
забезпечене. Не дивно, що
раніше багато наших од
носельчан навчались у ву
зах від колгоспу, а зараз
лише троє.
— Однак
повернемось
до комсомольської теми...
— А хіба благополуччя
молодих — це не комсо
мольських рук справа?
— Ти особисто помітив:
комсомольці змінились піс
ля з’їзду?
— Ожили. Це правда. В
червні
пленум райкому
комсомолу проходив: піс
ля короткої доповіді пе
рейшли до
обговорення.
«Хто просить слова?» І
зразу кілька
’
рук. ~
Електрик з колгоспу «Росія»
Володя Мартинов неспо
дівано так гостро заго
ворив’.
— Що змінилось у внут
ріспілковому житті пер
винної?
—• Нам розширили пра
ва. Тепер
маємо більше
часу займатись справж
ньою роботою. Взяти хо
ча б те, що віднині ми не

гаятимемо часу на поїзд- II
ки у район, щоб прийняти
кількох хлопців і дівчат у
комсомол. 42 кілометри
ВІД Куцєволівки до Онуф- |
ріївки. Або ось недавно |
одна молода доярка вкра
ла 15 кілограмів комбі
корму на фермі. Торік,
аби винести їй догану,
ще треба було б везти її
на бюро райкому...
— Які проблеми сьогод
ні у первинної?
— Завтра будуть. Спорт
у наших спілчан у поша
ні. Влітку є де займатись:
самі хлопці стадіон зро
били, лавочки поставили,
дерево посадили. Все це
під час суботнйків. А взим
ку... Хокей хіба що. Бо
школа старенька, і спорт
залу у ній нема. Колгосп
нині на госпрозрахунку: є
куди кошти вкладати — у
критий тік, їдальню, став
ки... А школа — не кол
госпна...
— Одне слово: пробле
му розв’язати не можна?
— Мабуть, нема безви
хідних становищ Ось об
говоримо питання в комі
теті комсомолу й будемо
радитись із правлінням...
Розмову вів
В. БОНДАР.
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«Молодий комунар»
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^Гори, дерзай, щоб вічно молоділа
Твоя земля ясна!
ЗНАЙОМТЕСЬ: НАШІ БОЛГАРСЬКІ ДРУЗІ
1

УЧАСНИКАМИ XVII ЗАСІДАННЯ МІЖНАРОДНОГО КЛУБУ МОЛОДИХ
МЕХАНІЗАТОРІВ СТАНУТЬ:
Мигов Стефан — секретар окружкому ДКСМ.
Петров Недялко — завідуючий сектором сільського господарства окружкому
комсомолу.
. .
Василев Васил — науковий співробітник інституту пшениці і соняшнику.
Іліев Ангел — голова зернопромислової бригади села Болгарєво.

>

XVII ЗАСІДАННЯ МІЖНАРОДНОГО КЛУБУ МОЛОДИХ
МЕХАНІЗАТОРІВ «КІРОВОГРАД — ТОЛБУХІН»

ПЛАН РОБОТИ
8

вересня — прибуття делегації Толбухінського окружкому ДКСМ до Кіро

вограда.

9 вересня — робота спеціалізованих секцій «Рослинництво» (колгосп імені
Ленінського комсомолу Новоукраїнського району),
«Тваринництво»
(колгосп
«Україна» та науково-дослідне об єднання «Еліта»
Кіровоградського району).
Молоді болгарські спеціалісти побувають а селі Федорівці
Кіровоградського
району, відвідають місцеву середню школу.
10 вересня — засідання міжнародного клубіу молодих механізаторів (бібліо
тека імені Крупської).
11—13 вересня — учасники засідання з Толбухінського округу НРБ побувають
у Світловодську та Олександрії, ознайомляться з роботою промислових під
приємств та організацій цих міст, стануть гостями молодіжних вечорів.

Болгарський народ готується широко відзначити 43-річницю соціалістичної ре
волюції. Країна успішно будує розвинене соціалістичне суспільство.
На знімку: пам’ятник «1300 років Болгарії» у столиці НРБ. У цьому сквері часто
можна зустріти молодят.
Фото М. ШАХБАЗЯНА.
(Фотохроніка ТАРС).
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«Молодий комунар» розповідатиме про чергове засідання клубу, перебуван
ня болгарських друзів на Кіровоградщині.
І

воградщипи і Добруджан- діяльиість, згадую, як ми
щини. Зерна, висіяні в бла тоді вірили в практичні
же два десятиліття пас годатний грунт, дали доб результати роботи. Вірили
єднають міцні узи братер рі сходи.
і в те, що наступні поко
ства. Інколи запитую се
Обмін передовим досві ління продовжать славні
бе: в чому ж сила нашо
го співробітництва? Відпо
відь знаходжу в одному
слові: «дружба».
У всі віки російський і
болгарський народи жили
як брати. І горе, і радість
були для пас спільними.
НАПУТНЄ СЛОВО ЗНАТНОГО ХЛІБОРОБА
Сьогодні нас єднає висока
УЧАСНИКАМ XVII ЗАСІДАННЯ МІЖНАРОДНО
мета — добитися соціаль ГО КЛУБУ МОЛОДИХ МЕХАНІЗАТОРІВ «КІРО
ного
розквіту, зробити
ВОГРАД - ТОЛБУХІН»
життя свої?: народів ба
гатшим, змістовнішим.
дом з болгарськими дру- традиції.
Тепер
ще
Я радий, що ті споді зими став для нас доб раз переконуюсь у непо
вання, які ми покладали рою традицією. Разом ви хитності нашого братер
на міжнародний клуб ме рішуємо питання удоско ства. Братерства двох на
ханізаторів при його ство налення сільськогосподар родів, яке
вилилося в
ренні, виправдалися. Вони ського виробництва, пла спільну творчу
працю.
зайвий раз підтвердили нування. Болгарські друзі Особливо радісно, що ця
значимість трудового спів пропонують нам свої ме праця єднає юні
серця
робітництва., яке з часом тоди роботи, ми їм — свої. механізаторів.
набирало все нових форм.
Повертаючись думкою у
Хочу звернутися до учас
Тепер впевнено можна сімдесяті роки, коли між ників засідання, до тих,
сказати: спільна
праця народний клуб механізато хто завтра увіллється до
ще більше здружила мо рів «Кіровоград — Толбу клубу. Не бійтеся трудно
лодих механізаторів Кіро- хін» тільки розпочав свою щів, йдіть тільки вперед!

друзі, юні мої
ДОРОГІ
колеги! Ось вже май

1

Хай вершини
скоряються юним!

і
і

і

і

і

дл ІРОВОГРАДСЬКА область і Толбухінський
округ Народної Республі
ки Болгарії дружать дав
но. Коли йде мова про їх
ні зв’язки, на думку при
ходять поетичні
рядки
М. Рильського: «Дружба
народів — не просто сло
ва». Що ж означає таке
співробітництво на прак
тиці?
— Навряд чи зможу пе
рерахувати все, наведу ли
ше деякі приклади. Це ■—
пристрій «Кедр», скажімо,
який спільно удосконалю
ють колективи виробничо
го об’єднання «Червона
зірка» і Толбухінського за
воду «Зека».
Пристрій
контролює висів кукуруд
зи одним із видів сівалок.
На меблевому комбінаті
впроваджується
передо
вий досвід заводу «Добруджапська мебел». Це
дає можливість зменшити
частку ручної праці на ви
робництві. Колектив У ТО
«Кіровоград» перейняв у
болгарських колег систему
оцінки якості праці торго
вельних працівників, дос
від переведення комплек
сів на неповний госпроз
рахунок.
Не раз бували в Онуфріївському районі болгар
ські буряководи. Медики
обласної лікарні у курсі
справ лікарів окружної
Толбухіпської, У педаго

гічному інституті нашого
міста знають про досяг
нення інституту удоскона
лення вчителів міста Тол
бухіна. А ще відбувається
обмін культурними деле
гаціями, вивчення досвіду
партійної, профспілкової.

Беріть
найактивнішу
участь у соціалістичному
змаганні. Трудове супер
ництво зробить ваше жит
тя .цікавішим, допоможе
швидше оволодіти секре
тами хліборобської май
стерності. Любіть профе
сію землеррба, підвищуй
те свій професійний рівень,
переймайте досвід стар
ших! І тоді, дивлячись на
вас, справу ваших рук,
земляки скажуть; ось іс
тині
хлібороби. Почес
нішого ймення, на мою
думку, годі й бажати.

нюються досвідом, підби
вають підсумки соціаліс
тичного змагання, обгово
рюють їх. Так само пред
ставники трудових колек
тивів Кіровоградщшш зу
стрічаються із своїми ко
легами на споріднених під

В. МОТОРНИЙ,
бригадир тракторної
бригади колгоспу «Зо
ря комунізму», Герой
Соціалістичної Праці,
лауреат премії Ленін
ського
комсомолу,
член
міжнародного
клубу молодих меха
нізаторів «КіровоградТолбухін».
Новоархангельський
район.

вичу, коли зустрічаються
однодумці, колеги — це
нерідко нові знайомства,
дружні стосунки...
— Звичайно. Я' можу з
певністю сказати, що за
раз, напередодні річниці
соціалістичної революції

Наша дружба—не просто слова
На запитання нашого кореспондента відповідає
голова Кіровоградського відділення товариства ра
дянсько-болгарської дружби В. А. ДОЛИНЯК
комсомольської
роботи.
Нині понад сто колективів
області — члени товарист
ва радянсько-болгарської
дружби.
— Які форми співробіт
ництва стали традиційни
ми?
—- Наше головне завдан
ня ми вбачаємо у поглиб
ленні зв’язків трудових
колективів нашої області
і Толбухінського округу.
Тож найчастіше прак
тикуються зустрічі. При
їжджають до нас, на
приклад, болгарські побу,товикн — йдуть в управ
ління побутового обслуго
вування, безпосередньо в
цехи. Разом з нашими ро
бітниками. спеціалістами
обговорюють специфічні
деталі виробництва, обмі

приємствах братнього ок
ругу. Такі зустрічі пам’я
тають і чекають Кіровоградці в управлінні зв'язку,
на Олександрійському та
Кіровоградському м’ясо
комбінатах, на ВО «Чер
вона зірка», на меблевих
підприємствах області.
Цікавою і дуже корис
ною мені здається така
форма, коли наші друзі з
Толбухіна деякий час пра
цюють безпосередньо на
робочих місцях. Заходиш
в цех побуткбмбінату, а
там закрійницею болгарсь
ка гостя. Це вже обмін
досвідом не тільки на сло
вах, а й на ділі. І ше од
на важлива деталь — у
такі моменти люди відчу
вають суть нашої дружби.
—- Володимире Андрійо

в Болгарії, Дня Свободи,
в Толбухінський округ з
Кіровоградщини
йдуть
сотні листів, листівок із
найщирішими вітаннями й
побажаннями.
Такими
близькими взаєминами з
болгарськими друзями мо
же похвалитися М. Дави
дов, механізатор з Новоукраїнського району.
Хочу розповісти такий
випадок. Члени клубу ін
тернаціональної
дружби
середньої школи села Підвнеокого -Новоархангельсь
кого району написали лис
та Генеральному секрета
реві ЦК КПБ Тодору Жив
кову. Розповіли про свій
клуб, про роботу, яку про
водять у ньому. Через де
який час. у Підвпсоцьку
школу приїхав генераль-

Звання зобов'язує
На честь
всенародного
свята — Дня свободи
—
молодіжний
нолектив,
який виборов високе зван
ня еталонного в маргари
новому цеху
толбухінсьного заводу імені Басила
Коларова, добився нового
вагомого успіху. Вирішаль
ну роль у цьому відігнала
автоматизація технологіч
них процесів виробництва.
Освоєно випуск нового де
лікатесного продукту «Каліакра». котрий користує
ться підвищеним попитом
у покупців. З иочігпсу ро
ку виготовлено 176о тонн
маргарину замість перед
бачених планом 1569.

З турботою про
кадри
Якісні зміни в матеріаль
ному виробництві
загост
рили увагу
комсомольсь
ких
організацій до проб
лем підвищення технічно
го рівня
молодих трудів
ників. Головний спеціаліст
молодіжного аграрно _ про
мислового комплексу іме
ні Георгія
Димитрова Калінка
Проданоза в статті
«З турботою та увагою до
кадрів» поділилася думка
ми про поліпшення підго
товки, зокрема, спеціаліс.

ҐРЯНЯ?
РОВЕСНИКУ

тіп - механізаторів у всіх
галузях
рослинництва й
тваринництва, вказавши на
те, що одержуване щоріч
не поповнення
кадрів з
профтехучилищ не
задо
вольняє зрослі
потреби
АПК.

Відпочинок
з автомобілем
«Белнят бряг» — білий
берег. Таку назву має най
більший у країні автоту.
ристичнніі кемпінг. У його
персоналі
багато молоді,
котра обслуговує курорт
ників. які прибувають сю
ди на власних автомаши
нах з усіх кінців Болгарії,
а також з Польщі, Угор
щини. НДР,
Чехословаччини.

Добірку за матеріа
лами газети «Добруджанска трибуна» під
готував Н. ДОБРІМ.

НаІ’2ДІІ0‘,.Рес-. АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю
публіки Болгари у Києві
Цветан Ночей, щоб пе- подарські керівники, спів
редати подяку
Тодора робітники науково - дос
Живкова юним інтерна- лідних станцій, інститутів.
ціоналієтам.
Нам є чому повчитися у
— Як ви оцінюєте ро болгарських хліборобів. їх
боту міжнародного клубу врожаї більш стабільні,
молодих механізаторів «Кі вища культура землероб
ровоград — Толбухін»?
ства.
— В першу чергу, це
Звідколи існує клуб, у
форма активної, цілеспря- області значно збільшилась
мованої діяльності по зміц- кількість молоді, що йде
йснню інтернаціональних
працювати в сільське гос
зв’язків молоді двох країн.
подарство. Цей факт ілю
Робота клубу — це не ли струє виховне значення
ше щорічні засідання, на
міжнародного клубу «Кі
яких обговорюється зроб ровоград — Толбухін».
лене, намічаються шляхи
— Вам, мабуть, не раз
дальшого розвитку, не ли доводилось бувати в Бол
ше відвідування полів і
гарії.
Поділіться, будьтварині і и цьки х комплексів, ласка, враженнями.
а постійне відчуття плеча
— Востаннє був там у
товариша.
Мені доводилось бути травні цього року. Країна
запам’яталась квітучою. 1
присутнім па засіданнях
в прямому, і в переносно
клубу і в Кіровограді, і
му значенні цього слона.
в Толбухіні. Безперечно,
Толбухінський
округ — на
обмін досвідом — важли
вий момент. «Придивив підйомі. Йде велике будів
ся», «перейняв», «здалося ництво, швидко розвиває
корисним» — таке часто ться промисловість. Дис
можна чути від болгарсь ципліна праці дуже висо
Є, звичайно, й свої
ких та радянських механі капроблеми.
заторів. На кожне засі
Побував зокрема на мо
дання виносяться найваж
ливіші, найактуальніші пи лочному комплексі неда
тання сучасного сільсько леко від Толбухіна, на за
водах округу. Скрізь зу
господарського виробницт
ва. Обговорюють їх профе стрічають радянських лю
сійно, конкретно, ділови дей, ЯК дорогих гостей.
то. На таких засіданнях
Розмову вела
бувають, як правило, гос
С. БОНДАР.

І
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СЬОГОДНІ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ
_______ СОЛІДАРНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

Біографія дружби
За роки Радянської вла
ди Киргизія досягла знач
них успіхів. Приємно ус
відомлювати, що у сьогод
нішніх досягненнях рес
публіки є внесок чеських і
словацьких комуністів.
На початку 20-х років
яоження
00911107
про
летарської держави було
снладним: наслідки грома
дянської зійни й іноземної
інтервенції,
політична та
економічна блокада.
Ка
тастрофічна
посуха, яка
припала 1921 року на По.
волжя та ряд
інших об
ластей.
викликала голод.
Тоді Володимир Ілліч Ле
нін звернувся до робітни
чого класу усього світу з
проханням про допомогу.
Пролетаріат Чехословаччини одним із перших прос
тягнув руку допомоги. Бу.
ло створено кільна чехо
словацьких
виробничих
'^ярератяаїв і сільськогосіЯВ^.рсьних комун, які ви
рішили допомогти найвід.
етап Ішим областям Радян
ської Росії.

- «Молодий комунар»

гт

Шановний читачу!

Другий місяць триває передплата на газети і жур
нали, зокрема, на твою обласну
молодіжну газету
«Молодий номунар». Журналісти
газети нині часто
зустрічаються з читачами в трудових колективах,
навчальних закладах. Однак на зустрічі віч-на-віч з
усіма читачами не вистачить, зрозуміло, ні часу, ні
взаємних бажань. Тому хочемо запропонувати таку
розмову заочно.
Не сумніваємось, шановний друже, що найбільше
прочитуєш щодня рядків в нинішню пору гласності й
широкої демократії саме рядніе газетних. Журна
лісти газети прагнуть, аби значну долю їх становили
публікації «Молодого комунара». А для цього треба
знати свого читача. Допоможи
нам. Вислови свої
враження про цьогорічну газету, поділись роздумами
про те, яким тобі бачиться «Молодий комунар» завт
ра, у 1988 році.
Отже, відверта розмова. Наші —запитання — твої,
читачу, відповіді;

ком. Зібрали гроші на до
рогу, на закупку машин,
необхідного обладнання та
матеріалів, і перший еше.
лон відправився в Пішпен
— нині місто Фрунзе —
на весні 1925 рону. Усьо
го до Радянського Союзу
переселилося 1078 чехосло
вацьких комуністів зі сво
їми сім'ями.
Протягом
кількох років члени «ІНтергельпо» звели в Пішпеку
електростанцію, ливарний
завод, меблеву фабрику, а
також школу,
лікарню,
клуб на тисячу місць, який
назвали «Клуб паризьких
комунарів». Уже в 1934 ро.
ці на долю кооператива
припадала п'ята частина
всієї промислової продук
ції Киргизії.

Найкрупнішим серед них
був кооператив
аінтергельпо», який був органі
зований
у словацькому
місті
Жиліна Р. Марече-

«Інтергельпо» став фун
даментом, на якому лобудовано киргизьку промис
ловість. Успіхи членів ко
оперативу залишили в Юліуса Фучика, який побував
тут у 1930 і 1935 роках,
таке велике враження, що
він хотів навіть написати
про це книгу. Чехословаць
ко . радянська дружба ді
стала тут реальне втілен
ня.

АНКЕТА ЧИТАЧА «МК»

Др

І

1. Ти чигаєш матеріали «Молодого комунара», в
яких йдеться про перебудову в комсомолі? Спробуй
оцінити їх. Якщо ти комсомолець, то напиши; чи
відчутні кроки перебудови у твоїй первинній органі
зації? Якщо так, поділись досвідом. Якщо ні, то —
чому? Спробуй проаналізувати стан сипав

2. Чим ти цікавишся, матеріалів на які теми чека
єш у нашій газеті? Чи задовольняють воші тебе?
3. Які молодіжні геми газета рідко виносить на
свої сторінки? Які зовсім не виносить?___________

4. Кілька разів цього року газета виходила вдвічі
зменшеним форматом на восьми полосах. Ці спецви
пуски були присвячені питанням контрпропаганди,

Ь

Вацлав ЯНДА,
Олександр ЧИБІСОЗ.

АСТУПНИК
дирек
скрипці!’, бо в українській
тора Колонного за
мові є багато пісень, схо
лу
Будинку
Спілок
жих за назвою, автору ж
В. П.
Малишев
ска важлива точність — В. Л.).
зав мені: «Ви знаєте, я
...Ми сидимо біля робо
ще ніколи не чув тут та
чого
столу поета, у вікно
кого голосного співу, як
під час виконання «Гимна зазирає на диво похмурий
демократической молоде для цієї пори московсь
жи» на творчому вечорг кий ранок. Розмовляємо
Л. 1. Ошаніна, коли весь
про події останнього часу,
зал стоячи співав разом з
про ювілейні торжества
виконавцями. Мені здава поета. Тоді я ще не зна
лося, що підспівував на ла про те, що він наго
віть оркестр па чолі з ди роджений орденом Лені
ригентом
Олександром
на, звістка прийшла піз
*кМнхайлбвим».
ніше,
і я поздоровила
Я повірила Валерію Пав Льва Івановича тільки по
ловичу, тому що й сама
телефону. Пригадуємо ве
була на тому травневому ликий успіх Сергія Захавечорі у Колонному залі.
харова на авторському ве
І коли за кілька днів піс чорі поета Ошаніна. А в
ля концерту ми зустрілися
мене спливають у пам’яті

Звідси втрачено почуття
відповідальності. - Зізиай
тесь, не я перший вам го
ворю про -це.
КОР.: Справді, мені вже
доводилось чути про «безадресність»’ сучасних пі
сень. Тобто не знають ні
хто написав пісню, ні для
кого вона створена. Мені
хочеться запитати у вас
як автора циклу «А у нас
во дворе» (музика А. Островського), — ви знали,
для кого її писали?
Л. О.: Для тих, хто вже
після першого виконання

Лез ОШАНІН:

«ПІСНЯМ ПОТРІБНІ ВІРШІ,
НЕ СЛОВА»

з поетом, запитала:
— Лев Іванович, як ви
ставитеся до Колонного
залу?
— Дивовижно! — заШЬкоплено відказав він.
А потім розповів, що
вперше потрапив сюди у
1924 році, коли вся Моск
ва, вся країна, весь про
гресивний світ прощався
з геніальним вождем про
летаріату. Був він тоді
четвертокласником із ди
тячо юнацького сирітсько
го будинку імені Ф. Ен
гельса, що знаходився на
знаменитій 3-ІЙ Міщансь
кій у Москві.
Минуло багато літ з тих
піп. За плечима стільки
доріг, війна, відбудова,
втрати і чекання.
Эх, дороги,
пыль да туман,
Холода, тревоги
да степной бурьян.
(Тут і далі всі пісні
даються у російській трап-

слова пісні нашої моло
дості, натхнення і відчай
«Песни любви»:
Вьюга смешала землю
с кебом,
Серое небо с белым
снегом...
КОР.: Лев Іванович, на
концертах, подібних вашо
му творчому вечору, у ме
не виникає думка, що по
ети і композитори всі свої
кращі пісні вже створили.
Лев ОШАНІН: Ви пере
більшуєте. Ще не всі піс
ні написані, не асі слова
сказані. Просто у вашій
пам’яті
залишилось те,
що було найкращим у ми
нулі роки. До речі, на мо
єму авторському вечорі
пролунало шість прем'єр.
Звичайно, годі гадати, чи
чекає їх доля «Песни люб
ви»...
Мені здається, що го
ловним недоліком сучас
ної пісні стало те, що во
на втратила авторів. Зна
ють лише
виконавців.

літератури, розвитку гласності її демократії в нашій
країні... Чи заиам яталнсь вони тобі? Які тематичні
номери хотів би ти отримати в наступному році?
5. Що тебе не задовольняє в «Молодому комунарі?»
6. Запропонуй газеті нові рубрики, назви тематич
них сторінок. Які із теперішніх тебе не влаштовують?
7. З якими цікавими людьми ти хотів би зустрі
тись на сторінках «МК»? __________

І

8. Зараз газети й журнали гостро піднімають пи
тання охорони природи, культурних пам’яток. Пише
мо про це її ми. Читачу, що, па твою думку, потре
бує захисту? Підкажи нам конкретну адресу .

9. Художні твори з продовженням а кількох но
мерах: чи знаходять вони свого читача?__________
10. Чи передплатив, чи збираєшся ти передплатити
«Молодий комунар»? ______________ Чому?
Може, дорогий читачу, ги хотів би відповісти на
запи.ання, якого нема в анкеті. Пиши на окремому
аркуші і сам відповідай на нього. Ян і інші запитан
ня, зауваження, поради. Редакція уважно поставиться
до твоїх пропозицій.

Можеш при бажанні назвати свої:
прізвище, ім'я та по батькові
,
адресу
............................... ....................
місце роботи чи навчання

■

Заповнену анкету відправляй на адресу редакції:
316050 м. Кіровоград, вул. Яуначарського, 36, «МК».
Заздалегідь дякуємо за відповіді.

МИ -- ІНІЕРНАЦІОНАЛІСТИ

З

є’

З стор.

у радіопередачі «Доброго
ранку», почав вимагати
продовження історії хлоп
чнка ї дівчинки, кохання
яких зародилося у звичай
ному московському дворі.
КОР.:
Московському?
Мені здається у даному
випадку прописка не гра
ла ролі. Але погодьтеся,
Лев І .анович, продовжен
ня пісні — це якось нез
вично. Роману — іце куди
не йшло. Правда? А чому
ви все ж вирішили про
довжувати? Боялись, щоб
не з’явилось «доморощених» продовжень? У ті ро
ки подібне траплялось.
Л. О.: Боятись-то ми не
боялись, але коли бага
тьох людей не залишила
байдужою доля наших ге
роїв, це змусило нас за
мислитися. Втім, про істо
рію циклу, з якого найдо
рожчою нам стала пісня
«Я тебя подожду», я вже
розповідав на сторінках
тритомника,
випущеного
«Молодою гвардією». Як і
про інші пісні. Справжня
пісня народжується важ
ко. Існує безліч варіантів,
поки з’явиться один, який
заспівають м і л ь й о 11 и І
Хороша пісня, народже
на в муках чи написана на
єдиному подиху, потребує
постійного піклування. Ду
же важливо, щоб пісня
«потрапила у хороші ру
ки». Лев Іванович нічого
не говорить про виконав
ців своїх пісень, вважаю
чи, що не має на це мо
рального права. Та я ба
чила з яким душевним бо
лем сприйняв поет нед
бальство молодої співачки
Валентини Легкоступової,
котра не потурбувалась
навіть вивчити слова піс
ні, виконуваної на творчо
му вечорі поета.

1 іуі же пригадав, як
відповідально ставився до
своїх виступів Муслім Ма
гомаев; «Коли він співав
«Голос земли» (музика
А. Осгровськрго), ми на
віть підходити до нього
не наважувались. Ось, до
речі, ще одна причина то
го, чому сучасна
пісня
втрачає бажаний резонанс.
Це — легковажність вико
навців, які кидають вам
нідпоги «миллион алых
роз?, забуваючи, що пісня
— то квітка душі».
Замислившись, Лев Іва
нович довго мовчав, а я
гортала сторінки подаро
ваної мені збірочки «Трид
цять балад», куди ввійшли
історії про людську вір
ність, зраду, любов, тур
боту і милосердя.
КОР.: Лев Іванович, а
що важче: бути просто
поетом чи поетом-піснярем?
Л. О.: Я так питання ні
коли не ставив. Поет-пісняр пише вірші, врахову
ючи ритміку, мелодику,
стилістику музиканта. Так
трапилось, що я писав пе
реважно вірші
на вже
створену музику. Але пов
торюю — вірші, не просто
слова.
«Забота у нас такая, за
бота наша простая»... —
«Песня о тревожной моло
дости», «Гимн демократи
ческой молодежи», «Пусть
всегда будет солнце», «На
пиши мне, мама, в Еги
пет», «Бирюсинка», «Таеж
ный вальс» -- це лише
кілька назв пісень, ство
рених Л. і. Ошапіннм у
співдружності з О. Пахмутовою, А. Островським,
Л. Новиковим, Е. Колмановським.
На вечорі ми зустрілися
з Тамарою Гвердцителі
(«А як чудово співала
Тамріко!» — вигукував
Лев Іванович), і я запи
тала, яка ошапінська піс
ня особливо їй дорога.
Повагавшись, Тамріко від
повіла: «Красная гвозди
ка». Я зрозуміла. На фес
тивалі
політичної пісні
«Червова гвоздика» в Со
чі співачка завоювала од
ну з перших своїх нагород.
Та й кому вона не дорога,
ця пісня про квітку — сим
вол нашої революції.
Красная гвоздика —
Спутница тревог.
Красная гвоздика —
Наш цветок.
В. ЛЕ8ОЧКО,
спецкор
«Молодого
комунара».
Москва — Кіровоград.

ЯКБИ ВСІ ДІТИ ЗЕМЛІ
Болгарський піонерський
табір імені Мітко Палаузова розташувався в
селі
Равда на березі
Чорного
моря. Туди приїхали і ми,
радянські туристи. Тількино вийшли з автобуса, як
відразу ж нас оточили ді
ти у червоних та блакитних
галстуках — болгарські піо
нери. Спочатку вони соро
мились, але згодом всі ми
порозумілись.
Болгарські
піонери з іншого
загону
зустріли нас біля імпровізо
ваної сцени на
галязинці
гучними оплесками і скан
дуванням: «Вечна дружба!».
Потім відбувся
концерт,
номери якого підготували
радянські і болгарські ді
ти. Нові друзі розповіли
нам про піонерську органі
зацію Болгарії, про Мітко
Палаузова, іменем
якого
названий табір. Він
був
наймолодшим болгарським
партизаном під час другої
світової війни. У 1942 році,
у свої тринадцять, він за
гинув у бою з фашистами.
Піонери допомагають бать
ку Мітка.

має темніший відтінок, ніж
наш, він
темно-червоний.
Друзі навчили нас болгар

Після концерту ми обмі
нялися сувенірами, адреса
ми,
галстуками.
Болгар
ський піонерський галстук

Б. БАБИЧ,
учень 7-А класу Кіро
воградської середньої
школи N9 5.

ських
пісень,
показали
свою гру, яка називається
«Шведська естафета». У ній
виграє той, хто краще знає
свій
піонерський
табір.
Орієнтуючись за
картою,

кожен піонер повинен ви
значити місця, позначені на
ній цифрами. Хто першим
заповнить карточку із назва
ми цих об’єктів, той і пе
реможець.
На завершення нашої зу
стрічі з піонерами був мі
тинг миру, Болгарські дру
зі зібрали усі наші підписи
і підписалися самі під за
кликами до миру, помісти
ли їх у пляшки і кинули з
крутої скелі в море.
Хай
ці заклини прочитають ба
гато людей на землі.
У небі літали чайки, мо
ре було тихим, мирним. А
якби всі діти землі отак
зустрілись,
подружились,
тоді б і всі народи в май-»
бутньому стали
друзями,
І скрізь був би мир.

Мексика. З ножним роком міцніє радянсько-менсинансьне культурне співробітництво. У даний час
ніностудія «Ленфільм» спільно з мексиканськими
колегами знімає фільм «Надія».
На знімку: виконавець ролі солдата Степана народ,
ний артист РРФСР Леонід КУРАВЛЬОВ.

Фото А. БОГАТИРЬОВА.
(Фотохроніка ТАРС),
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«Молодий комунар»
обставини, іцо склалися».
Про боротьбу з наркомані
єю. 22.35 — Документальний
телефільм. 22.55 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Чотири ордени командарма
Федька».
Документальний
фільм. 8.35, 9.35 — Основи
інформатики і обчислюваль
ної техніки. 10 клас 9.05,
13.15 — Німецька мова 10.05
Учням СПТУ. Астрономія.
10.35, 11.40 — Загальна біо.
логія. 9 клас. 11.05 — Радян
ське образотворче мистецт
во. Б. Пророков. 12.10 — Те
лефільм «Міст через життя».
2 серія. 13.45 — Новини.
13.50 — «Чарівні фарби».
Казки радянських письмен
ників. 18.00 — Новини. 18.15
— Шахова школа. 18.45 —
Концерт з творів Е. Віла Ло
боса. 19.20 — Мультфільм
для дорослих 19.30 — «Спів
дружність».
Тележурнал.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Документальний теле
фільм. 20.30 — Важка атле
тика Чемпіонат світу. 21.00
— Час. 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Фільм
«Соліст». 22.40 — Новини.

▲ ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35
— Хокей. «Кубок ____
„....
Канади».
2-й півфінальний матч. 10.35
— Новини. 16.00 — Новини.
16.15 — Фільм” «Вершник
■
над містом». 17.20і — Новії-

▲ Ці (І програма)
7.00 — <90 хвилин» 8.35
— Хокей. «Кубок Канади».
Збірна
Канади — збірна
СРСР 10.15 — Новини. 16.00
— Новини 16.15 — Мамина
школа. 16.45 — Твоя ленін
ська бібліотека В 1 Ленін.
«Партійна організація і пар
тійна література». 17.15 —
Новини. 17.20 — Концерт ан.
самблю Корейської НародноДемократичної Республіки.
17.40 — Мультфільми. 18.10
— Фотоконкурс «Батьківщи
на улюблена моя» 18.15 —
«Агропром: сьогодні і завт
ра». 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19,00 — —«Недаром пом.
нит вся Россия...». Репор
таж із свята на’ Бородінсь
кому полі. 19.30 — До 70-річ
чя Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. «Радян.
ська Латвія». Програма Лат
війського телебачення. 21.00
— Час. 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Доку
ментальний фільм. 23.05
Сьогодні у світі.
▲ УТ
12.45 — Новини. 13.00
Село- і люди. 13.30 — Свято
циркового мистецтва. 16.30
— Срібний дзвіночок. 17.00
— На допомогу школі. Укра
їнська література. П. Г. ГИчина. Витоки творчості. 17.25
— Азбука добра. 18.10 —
«День за днем». (Кіровоград)
18.25 — Наші довідки. (Кі
ровоград). 18.30 — Народ
ний депутат. Про роботу де
путатської групи ВО «Чер
вона зірка». (Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — Стосується кожно
го. Колгоспні ринки. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
Час.
21.40 — Кіноетюд.
«Спорт і ми». Телеафіша. По
года на завтра. 21.50 —
100-річчя від дня народжен
ня
композитора М.
ГЛ. Ско?”*
Ф і л ь м - б арульського.
лет «Лісова пісня». 23.15
— Актуальна камера. Ве’.’і випуск. По закінченмірній
ні іпрограмп — українські
естрадні ’ пісні виконує па.
родині) артист УРСР В. Зінкевич

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35
— Хокей. «Кубок Канади».
І.й півфінальний матч. 10.35
— Новини. 16.00 — Новини.
16.10—«Перебудова: досвід
і проблеми». Документальні
фільми.
17.10 — Новини.
17.15 — Всесоюзний зліт піоиеріп в Артеку. 18.15 — До
кументальний фільм. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Хокей. «Кубок Канади». 2-й
півфінальний матч. 21.00 —
Час. 21.40 — Прожектор
перебудови.
21.50 — Теле
фільм «Отело ді Олівейра»
(Бразілія). 1 і 2 серії. У пе
рерві — 22.40 — Сьогодні у
світі.
▲ УТ
10.00 — Новини. 10.15
Документальний фільм «З
болем та надією». 10.35 —
Шкільний екран. 10 клас.
Фізика. Електромагнітні ко
ливання. 11.05 — «На хвилі
дружби». Концерт Держав
ного інструментального ан
самблю «Солісти Узбекиста
ну». 11.40 — Шкільний ек
ран. 4 клас. Історія. «У ста
родавньому Києві». 12.10 —
Зустріч з клоуном. 12.45 —
«Темп». Телерадіопереклик
з проблем науково-техніч
ного прогресу. 13.45 — Но
А ЧТ (1 програма)
вини. 14.00 — Художній
7.00 — «90 хвилин». 8.35 фільм. «Почни спочатку».
•— Фільм «Війна і мир», 4 16.40 — Срібний дзвіночок.
серія «П’єр Безухов». 10.10 17.00 — Республіканська фі— Новини. 16.00 — Новини. зико-математична
школа.
16.15 — Телеекскурсія до Метод координат. Передача
музею. «Кабінет і квартира II. 17.30 — Комуністи 80.x.
В. І. Леніна в Кремлі». 16.45 Звіти і вибори в парторганіМузика міста. 17.25 — Но заціях. 18.00 — «День за
вини. 17.30 — Програма те днем». (Кіровоград). 18.15 —
лебачення Болгарії. 18.30 Агропром: проблеми, пошу
— Футбол. Відбірковий матч ки. (Кіровоград).
18.45 —
чемпіонату Європи. Збірна Музичний фільм «Хлопці,
СРСР — збірна Франції. В веселої». 19.00 — Актуальна
перерві — 19.15 — Сьогод. камера. 19.35 — Прем’єра
ні у світі. 20.15 — Якщо телефільму «Запорожець».
хочеш бути здоровим. 20.30 «Великі проблеми малого ав
Телефільм «Коваль». 21.00 — томобіля». 20.05 — Ви нам
Час. 21.40 — Пиожектор пе писали. 20.45 — На добра
ребудови. 21.50 — Хокей. ніч.літи! 21.00 — Час. 21.40
«Кубок Канади». 1-й півфі — Музична мозаїка. Погода
нальний матч 23.50 — Сьо- ________
на завтра. 21.50 — Молодіжі’одні у світі.
_ на студія «Гарт». 23.30 — Ак
туальна камера. Вечірній
А УТ
випуск.
10.00 — Новини. 10.15 — А ЦТ (II програма)
Доброго вам здоров'я. 10.50
8.00 — Гімнастика. 8.15
■— Концерт дитячого хору
болгарського телебачення. Документальний телефільм.
12.10 — Художній фільм 8.35, 9.35 — Навколишній
«Багратіон». З серія. 13.15 світ. 1 клас. Перший раз у
— Новини. 13.30 — Сонячне перший клас. 8.55 — «Ма
коло. 13.50 — КІнопрограма люк». Науково . популярний
«Наш сучасник». 16.30 — фільм. 9.05, 13.15 — Іспан
Новини.
16.40 — Срібний ська мова. 10.05 — Учням
дзвіночок. 17.00 — Наука і СПТУ. Історія. 10.35, 11.40 —
час. Резерви вузівської на Фізика. 7 клас. 11.00 — Ліри
уки. 17.30 — Концерт інст ка В. Брюсова. 11.30 — «При
науці». Науково-порументальної музики. 18.00 лади
— «Кур’єр». Клуб юних тех пулярний фільм. 12.05 —
ніків «Рубін». (Кіровоград). фільм <Прикордонний пес
18.25 — - День за днем». (Кі Алий». 13.10 — Біологія, 7
Новини.
14.05
ровоград). 18.40 — Теле клас.
фільм. «Людина коло озера». 1-1.10 — Кіноафіша. 18.00 —
(Кіровоград). 19.00 — Акту Новини. 18.15 — Важка атле
альна камера. 19.35 — Між тика. Чемпіонат світу. 18.45
наспіви».
народний музичний теле — «Вологодські
фольклорний
міст Одеса — Варна. 20.35 — Виступає
Вечірня гімнастика 20.-15 — ансамбль радгоспу «Травне
На добраніч, діти! 21.00 — вий- Вологодської області.
«Час». 21.40 — Кіноетюд. 18.55 — Реклама. 19.00 —
«Рідна природа». Телефільм. Сільська година. 20.00 — Ве
Погода на завтра. 21.50 — чірня казка. 20.15 — За без
Художній фільм - Почни спо. пеку руху. 20.20 — Ритміч
чатку». 23 00 — Актуальна на гімнастика. 20.50 — Нау
камера. Вечіпній випуск. ково - популярний
фільм
23.30 - Українські естрад- ■Не мені одному». 21.00 —
ні пісні виконує народний Час. 21.40 — -Прожектор
артист УРСР В Зінкевич.
перебудови. 21.50 — «Через

Центр
нападу
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■
;
;
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На Завадівській трасі об
ласного центру завершив
ся черговий чемпіонат Ук
раїни з автокросу на спор
тивно-кросових автомобі
лях «баггі» та повноприводних спортивних маши
нах.
Великий успіх випав на
долю майстра спорту СРСР
олександрійця
Валерія
Марченка, який став чем-

316050. МПС,

орган Кировоградского

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

вул. Луначарсьного,
БН 01967.

Індекс 61103.

рерні — 23.10 — Сьогодні у
світі.
А УТ
10.00 — Новини. 10.1а —
Виробнича гімнастика. 10.25
— Зустрічі в олімпійському
залі. 11.25 — Грай, мій баян..
11.45 — Новини кіноекрана.
13.00 — Новини. 13.15 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 14.15
— Людина і природа. 16.30
— Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — На допо
могу школі. Музика. «Твор
чість Л. М. Ревуцького».
17.35 — Перебудова і кадри.
Південна залізниця. 18.05 —
Телефільм «Така він люди
на». 18.30 — «День за днем».
(Кіровоград). 1'8.45 — Мульт
фільм (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 —
До 70-річчя Великого Жовт
ня. Прем’єра телевистави
«Лицарі революції». 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
Час. 21.40 — Кіноекран. Те
леафіша. Погода на вихідні.
21.50 — Художній фільм «Не
дільна ніч». 23.25 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск.
А ЦТ (11 програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково - популярний фільм
«Коли приходить свято».
8.35, 9.35 — Історія. 4 клас.
9.05. 13.45 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ.
Суспільствознавство. Марк
сизм - ленінізм — єдине,ре.
волюційне вчення, основа
наукового світогляду. 10.35,
клас,
11.40 — Географія. 5 клас.
школа.
11.05 — Мамина
12.10 — Телефільм «Отело
ді Олівейра». 1 і 2 серії.
14.15 — Новини. 18.00 —
Важка атНовини. 18.15
летика. Чемпіонат
світу.
18.45 — Скрипкові дуети ви
конують народний артист
РРФСР Е. Грач і Є. Грач.
19.00 — Клуб мандрівників.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— «Для всіх і для кожно
го». Обличчям до проблеми.
21.00 — Час. 21.40 — Прожек
тор перебудови. 21.50 — Те.
лефільм «Троянський кінь».
1 і 2 серії. 23.50 — Новини.

юж
Д ЦТ (1 програма)
7.00 — <90 хвилин». 8.30
— Ритмічна гімнастика. 9.15
— Тиране «Спортлото». 9.30
— Будильник. 10.00 — Слу
жу .Радянському Союзу! 11.00
— Ранкова пошта. 11.30 —
Телеаукціон. 12.30 — Музич
ний кіоск. 13.00 — Сільська
година. 14.00 — Здоров’я«^
14.45 — Всесоюзний телекс^
курс «Товариш пісня». 15.40
— «Наш дім». Тележурнал.
Головно«
16.25 — Виступ
СХ'ХОПУТИПкомандуючого
заступника
ми військами.
міністра оборони СРСР. Ге
роя Радянського Союзу ге
нерала армії Івановського.
16.40 — Зустріч ветеранів і
курсантів
бронетанкових
військ з майстрами мис
тецтв в Останні ні. 18.00 —
Міжнародна панорама 18.15
— Футбольний огляд. 19.30
— Фільм «На війні, як на
війні». 21.00 -- Час. 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50
— Концерт, присвячений за
криттю
XII Всесоюзного
фестивалю телефільмів у
Мінську. По закінченні —<
Новини.

А ЭТ

Хтось із нас пожартував;
«Іван Калита — в історії
Московської Русі, Михай
ло Калита — в історії кі
ровоградського. футболу..’.».
Ні. ми не забули про всю
дисущого Бориса Петрова,
верткого «малюка» Вікто
ра Квасова,
спритного
Олексія Кацмана. Центрів
нападу,
нападу. як називали їх
колись, або ж центрфорвардів, — як Іменують ни
ні. Кіровоградській «Зір
ці» на таких щастить. А
вони завжди були справж
німи лідерами свого скла
ду, навіть у скрутний для
команди час. Тому можли
ве перебільшення ролі
Михайла Калити — голов
ного бомбардира кірово
градського футболу — ціл
ком вибачливе. Тому що
мотивоване дружніми по
чуттями до нього не тіль
ки нас. а й усіх болільни
ків.
— Як справи. Михайле?
У відповідь той тільки
стенає плечима. Буває в
житті така мить, коли ти
безсилий зробити що-небудь, аби допомогти своїй
справі. От і важко, трав
мований Калита нині . не
може повести за собою
«Зірку». А він їй ой як по
трібен!
...Камера нашого рспсріпший
тера зафіксувала
момент. Атака'. Напружене
тіло
форварда.
лінія
штрафного
майданчика.
спроба «відклеїтись» від
захисника команди супер
ника. Проти Калити навіть
м’яч, який своєю шкіряною душею намагається
уникнути вірного
удару
бутси нападаючого.
...Болільники знають про
Калиту майже все. Що
той любить
швидкість,

НАША АДРЕСА

«Молодой ко/лмунар»

нп. 17.25 — «В. Артемов.
Симфонія. _ «Шлях до Олім
пу». 18.05 — Мультфільм.
18.15 — Наука
і життя.
11роблеми
грунтознавства
1В.4о — Сьогодні у світі.
19.00 — « Фелікс Дзержпнський». Науково - популярний
фільм. 19.20 — Новини. 19.30
— Па запитання телегляда
чів відповідає Радянський
комітет захисту миру, 20.45
— Співає і танцює моло
дість. 21.00 — Час. 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50
— «Вас запрошує Посип
Кобзон». Вечір у концерт
ній студії Останкіно. В пе.

“W
ського етнографічного му
зею. 8.45 — Ритмічна гімі
настика. 9.15 — Наш сад
9.45 — Світова
художня
культура. <11. Меріме. Сто
рінки життя і творчості».
10.30 — Ранкова пошта. 11.00
— Фільм «Приватне життя».
12.40 — Важка
атлетика.
Чемпіонат світу. 13.10 — На.
уково - популярний фільм.
13.25 — Здоров’я. 14.10 —.
Запрошує телетеатр. «Дядеч.
ків сон». За однойменною
повістю ф. Достоєвського. 1
і 2 частини. 17.55 — «Музич,
ні будинки Росії». «У Сергія
Васильовича Рахманінова в
Іванівні
19.45 — Вечірня
казка. 20.45 — Документальний фільм. 21.00 — Час.
21.40 — Прожектор перебу-.
дови. 21.50 — Телефільм
«Комбати». 1 1 2 серії. 24.00
— Новини. 0.05 — Важка
атлетика. Чемпіонат світу.

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35
— До Дня танкістів. Доку
відвагу, гостроту моменту • ментальний телефільм. -9.00
коло чужих воріт, де він ' — «Таланти твої, Україно».
найбільше
маневрує у Концерт колективів художсвоїй футболці з «десят____ ' 1ІЬ01 самодіяльностіі УРСР.
кою» на спині. Не тільки 9.50 — АБВГДейка. 10.20
з тим,щоб не розчарува — Рух без небезпеки. 10.50
ти серця болільників, а й — Образ О. Пушкіна в об
мистецтві.
потішити їх. А те він ’ разотворчому
просто любить
влучити • 11.30 — Для всіх і для кож •
під саму перекладину.
! ного. Про розвиток коопе- .
«Спорт — це життя. — !■ ратинів у м. Омську. 12.10
сказав Роберт Рождествен-! — Антологія короткого опо
ськнй, — ціле життя і на- 1 відання. О. Серафимович.
віть трохи більше!». Ка- ! «Стрілочник». 12.40 — А. Чаіілита цілком згоден з ковськнй. Сюїта з музики
до балету «Ревізор». 13.05 —
поетом.
. А нам, дивлячись на ♦ Хвилини поезії. 13.10 — До
телефільм.
фото, хочеться гукнути кументальний
десь із другого ряду СЬО 14.00 — «Співдружність».
Тележурнал. 14.30 — Нови
МОГО сектору:
ни. 14.50 — Фільм-концерт
— Да-вай. Михайле!
І той, ніби почувши, «Алібек Днішев». 15.20 —
рвучко кине вперед своє Мультфільми. 15.40 — Хо.
тіло, спритно обійде су ней. «Кубок Канади», 1-й
перника. А в мозку не менш фінальний матч. 17.40
напруженого
болільника Міжнародний фестиваль тезапаморочиться від його лепрограм народної твор
несподіваних фінтів. Чим чості «Веселка». «Мелодії
скінчиться
комбінація? Бразілії»’. 18.15 — До юві
Точною передачею на Фе лею Великого Жовтня. Істо.
дорова або Черних? Го рії немеркнучі рядки. Фільм
лом?.. Колись знаменитий -Поема про крила». 1 і 2 се
центр нападу англійської рії. 21.00 — Час. 21.40 збірної Джіммі Грівс ска Прожектор перебудови. 21.50
зав: «Мій найважливіший — У суботу ввечері. «Мело
гол ще попереду». Через дії давніх років». Кінокоидеякий час його повторив церт. 22.40 — Повніш. 22.45
Олег Блохін, повідомивши —- «Музичний ринг». Зустріч
всіх про «гол, який ВІН з біт-квартетом «Секрет».
не забив» у книзі з та
Д УТ
кою ж назвою.
Калита не повторює ні
10.00 — Новини. 10.15 —
кого, він цього не любить. Ритмічна гімнастика. 10.45
Кіровоградські
болільни — «На хвилі дружби». 11.40
ки, добре знаючи бійців — Програма фільмів Свердський характер форварда, ловської кіностудії. «Госпо
чекають його повернення, диня тундр». «Гребля». 12.20
його найважливішого го — У ритмі танцю. 13.10 —
ла. Може, найважливішого Погода. На шляхах респуб
у піввіковій історії «Зір ліки. 13,15 — Доброго вам
ки». Того, то завжди по здоров'я. «Мамо, я тебе
переду...
чую». 14.00 — Новішії. 14.15
— Да-вай. Михайле!
— Для дітей. Художній фільм
•Пеппі — довгопанчоха» 1
Л. КАР1МОВА,
серія. 15.20 — Співає Я. ГнаС. БОНДАРЕВ.
тюк. 15.45 — Нові книжкові
Фото В. ГРИБА.
видання. Погода. 15.50 —
Мультипанорама. 16.45 —
«Скарби музеїв України».
Пітер Делі «Дама з собач
кою». 17.00 — Суботні зуст
річі. «Науково-популярний
кінематограф і час». 18.30 —
камера. 19.00 —
Ліоном республіки у дру Актуальна
Чемпіонат СРСР з футболу.
гій заліковій групі (авто
«Динамо» (Київ) — «Торпемобілі з об'ємом двигуна до» (Москва). 20.45 — На доб
21.00 - Час.
до 1500 кубічних сантимет раніч.Т, діти!.
танцювальний етюд
, ®ЛпаЛ,пІа’ Ц°го’*а
завтрів). Він упевнено виграв
50, ~ Художній ФІЛЬМ
як півфінальний, так і фі ІИг-ш"
1}жі тут Не ходять». 23.05
камера. Вечірнальний заїзди. На друго нійАктуальна
випуск.
1
му місці Геннадій Вороб▲ ЦТ (її програма)
йов із Запоріжжя, на тре
8.00 — Гімнастика. 8 20
тьому — киянин Володи
ї!?’,ЦЄр£ .Фольклорного
мир Стро-кань.
ансамблю «Лейгарід» Таллін-

10.00 — Новини. 10.15 -—
Ритмічна гімнастика. Урок
1. 10.45 — Концерт з творів ’
О. Скрябіна. 11.10 — «Дивосвіт». Лікарська рослина
шукає господаря. 11.50 —
Новини. 12.05 —- Для дітей.
Художній телефільм. «Пеппі
— довгопанчоха». 13.15 —-А
До 70-річчя Великого Жопд*Ч
ня. Живе слово. У братній
Естонії. 14.00 — Натруєнії
кінозал. 15.00 — Село і .по
ди. 15.30 — «Імпровізація».
Естрадна програма. 16.00 —
Сьогодні — День танкіста.
Слава солдатська. 17.00 —’
Хокей. Міжнародний турнір
на приз газети «Советский
спорт». «Сокіл» — «Автомо
біліст». (Свердловськ). В пе
рерві хокею «У пас на гает»
ролях». Погода. «Експрес-іііформація». 19.15 — Актуяль-’
на камера. 19.50 — Прем’є
ра фільму-вистави «Конотоп
ська відьма». 1 серія. Укртелефільм. 20.-15 — На доб
раніч, діти!
21.00 — Час.
21.40 — Кіноетюд «У світі
цікавого». Телеасріша. Пого
да на завтра. 21.50 — Про
довження
фільму-вистави
«Конотопська відьма». 2 се
рія. 22.50 — Актуальна ка
мера. Вечірній випуск.
▲ ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай^
8.20 — До Дня танкістів.
кументйльній фільм «Ось’1
все життя». 8.40 — Російсь
ка мова. 9.10 — «Із скарб
ниці світової музичної куль
тури». Д. Шостакович. Квар
тет № 15. 10.10 — Поети про
Маяковського. 11.25 — По
женено - прикладний спорт.
Чемпіонат СРСР. 11.55 —
Фестиваль національних те
атрів країни. И. Думбадзе.
«Кукарача». Фільм-ішстава
1 рузинського театру юного
глядача. 14.10 — Легка ат
летика. «ГранпрІ». Фінал.
Іч.ІО — Телефільм для ді
тей «Стежка в небо». 15.50
— Міжнародний фестиваль
телепрограм народної твор
чості «Веселка». «Мелодії
Бразілії». 16.25 — Автомо
дельний спорт. Чемпіонат
Європи. 16.50 — Наука, гу-«
маніям, людина. 17.35 — Цс.)*
/о-річчя Великого Жовтня,
сторінки радянського мисте
цтва. «Література і театр».
Фільм 5. 18.50 — «Реріх».
Документальний телефільм.
-0.00 — Вечірня казка. 20.15
Важка атлетика. Чемпіо
нат світу. 21.00 — Час. 21.40
Прожектор перебудови.
«і оО—Фільм «Подарунки по
о?.я„еФ°ну». 23.25 — Новини.
-3.30 — Важка
атлетика.
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